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Herní zařízení 

Předmět:  ICT 

Ročník:  9. ročník 

Tematický okruh:  informatika - teorie 

Anotace:   
1. Gamepad 

2. Joypad 

3. Joystick 

4. Spaceball 

5. Volant 

6. Světelné pero… 
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Herní zařízení 

V Ý K L A D  
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Gamepad  

 je vstupní zařízení k ovládání počítače nebo herní 
konzole, používané při hraní počítačových her a 
videoher. 

 začal se objevovat nejdříve u herních konzolí, neb je 
určen pouze pro hry.  

 Nintendo vydalo svůj první gamepad v roce 1983. 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PS_Controller.jpg 



Joypad  

 je kombinace joysticku a gamepadu. Od gamepadu 
zachovává ergonomii a tvar, ale pro ovládání směrů 
je vybaven malým joystickem. Zpravidla bývá i 
větší, protože páčka (Joystick) se musí držet celou 
dlaní nebo vícero prsty, nikoliv jenom mačkat 
palcem. Tato kombinace byla převzata z herních 
automatů. 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arcade_controller.jpg 



Joystick  

 česky „pákový ovladač“ nebo „křížový ovladač“  

 je vstupní zařízení, používané zejména k interakci s 
počítačem. 

  Základním dílem je tyčka upevněná kolmo do 
vodorovné podložky.  

 Vychýlení tyčky vyvolá odpovídající 
 pohyb objektu na obrazovce. 
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http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Joyopis.svg&page=1 



SpaceBall  

 (též „3D myš“) je vstupní zařízení počítače, obdoba 
joysticku, ale v 3D. 

 Rozlišuje pohyb ve 3 osách i rotaci kolem nich, má 
tedy 6 stupňů volnosti.  

 Hlavní částí je koule (označovaná někdy jako „puk“), 
která snímá pohyb a je umístěna na podstavci s 
pomocnými tlačítky. 

 pomocník pro profesionální  
grafiky a architekty  
vytvářející špičkové  
modely prostorových objektů v CAD 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Space-Navigator.jpg 



Volant k PC 
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http://www.google.cz/search?q=volanty+k+pc&hl=cs&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=6

BO9UN2iLNPc4QTTjoH4CQ&ved=0CEYQsAQ&biw=1366&bih=652#imgrc=http%3A%2F%2Fvol

anty.kvalitne.cz%2Fvolanty-img%2F0-

rw3000_komplet.jpg%3Bhttp%3A%2F%2Fvolanty.kvalitne.cz%2Fvibracni_volant_pro_pc.htm%3

B63hASY66deFRaM%3BB4LfWf0KJZgBSM%3A%3B111612220618410718508%3B800%3B60
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http://www.google.cz/search?q=volanty+k+pc&hl=cs&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=6

BO9UN2iLNPc4QTTjoH4CQ&ved=0CEYQsAQ&biw=1366&bih=652#imgrc=http%3A%2F%2Fw

ww.game-

hall.cz%2Ffotocache%2Fbigorig%2FVolant_F1_ENZO.jpg%3Bhttp%3A%2F%2Fwww.game-

hall.cz%2Fvolant-f1-enzo-pc-usb%2Fcz%2Fd-

70061%2F%3B2M5G8BCiMqy9MM%3BNrHr6QhsIpf2oM%3A%3B111612220618410718508%

3B500%3B237 



Světelné pero 

 anglicky light pen 

  vstupní zařízení pro počítače, které snímá pozici 
pera na monitoru ve spolupráci s grafickým 
adaptérem. 

 používalo se i ve videohrách, kde bylo zabudováno do 
makety zbraně, která pomocí optických členů 
umožňovala snímání polohy z větší vzdálenosti 
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Zdroje: 

 http://cs.wikipedia.org 

 Google obrázky 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Monitor_%28obrazovka%29

